คู่มือประชาชน
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

จัดทาโดย
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวทะเล
อาเภอบาเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

คู่มือประชาชน
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็น
บุคคลธรรมดา
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตาบลหัวทะเล
-------------------------------------------------------------------------------๑.ชื่อกระบวนงาน: การจดทะเบี ยนพาณิ ชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบีย นพาณิ ช พ.ศ.๒๔๙๙ กรณี ผู้ขอจด
ทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
๒.หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
๓.ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บ ริก ารในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น(กระบวนงานบริก ารที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
๔.หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน
๕.กฎหมายที่ใช้อานาจการอนุญาตหรือที่เกี่ยวข้อง
๑) กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.
๒๔๙๙
๒) พ.ร.ฎ.กาหนดกิจการเป็นพาณิชย์กิจ พ.ศ.๒๕๔๖
๓) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ ๘๓ (พ.ศ.๒๕๑๕) เรื่องกาหนดพาณิชย์ที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของ
กฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์
๔.ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ ๙๓ (พ.ศ.๒๕๒๐) เรื่องกาหนดพาณิชย์กิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่ง
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙
๕. ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ.
๒๕๕๓
๖. ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์(ฉบับที่ ๘) พ.ศ.
๒๕๕๒
๗. ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการแต่งตั้งสานักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และ
นายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๒ และ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๓
๘. ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกาหนดแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์
พ.ศ.๒๕๕๕

-2๙. คาสั่งสานักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ที่ ๑/๒๕๕๓ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกาหนดเลขทะเบียนพาณิชย์
และเลขคาขอจดทะเบียนพาณิชย์
๑๐. พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙
๑๑. ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกาหนดแบบพิมพ์ พ.ศ.๒๕๔๙
๖. ช่องทางการให้บริการ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหั ว ทะเล อ าเภอบ าเหน็ จ ณรงค์ จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ ๓๖๒๒๐ โทรศั พ ท์
๐๔๔๒๗๔๐๑
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
๐๘:๓๐ – ๑๖:๓๐ น.
๗. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นคาขอและในการพิจารณาอนุญาต
๑) ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องยื่นคาขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่เริ่มประกอบกิจการ
(มาตรา ๑๑)
๒) ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือมอบอานาจให้ผู้ยื่นจดทะเบียน
แทนก็ได้
๓. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในคาขอจดทะเบียนและ
เอกสารประกอบคาขอจดทะเบียน
๔. แบบพิมพ์คาขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอานาจสามรถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่
หรือดาวน์โหลดจาก WWW”dbd.go.th
หมายเหตุขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารถ้วนตามที่ระบุไว้
ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณี ที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ว น/หรือมีความบกพร่องไม่
สมบูรณ์ เป็น เหตุให้ไม่ส ามารถพิ จารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัด ท าบันทึ ก ความบกพร่องของรายการเอกสารหรือ
เอกสารหลั ก ฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้
ได้รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้
ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน

-3๘. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

๑
๒
๓

๔

ประเภทขั้นตอน

การตรวจสอบ
เอกสาร
การตรวจสอบ
เอกสาร
การพิจารณา

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

หมายเหตุ

๓๐ นาที

ส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
-

นายทะเบียนตรวจพิจาณา
เอกสาร/แจ้งผล
เจ้ า หน้ า ที่ ก ารเงิ น รั บ ช าระ
ค่าธรรมเนียม
นายทะเบียนรับจดทะเบียน/
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้า
ระบบ/จัดเตรียมใบสาคัญการ
จดทะเบียน/หนังสือรับรอง/
สาเนาเอกสาร
นายทะเบียนตรวจเอกสาร
และลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชย์ให้ผทู้ ี่ยื่นคาขอ

๕ นาที

-

-

๑๕ นาที

-

-

๑๐ นาที

-

-

-

ระยะเวลาดาเนินการ ๖๐ นาที
๙. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
๙.๑ เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ที่

รายการเอกสารยืนยันตัวตน

๑

บัตรประจาตัวประชาชน

๒

สาเนาทะเบียนบ้าน

หน่วยงาน
ภาครัฐผูอ้ อก
เอกสาร
กรมการ
ปกครอง
กรมการ
ปกครอง

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
๐

จานวน
เอกสาร
สาเนา
๑

หน่วยนับ
เอกสาร
ฉบับ

๐

๑

ฉบับ

หมายเหตุ

(พร้อมลงนาม
รับรองสาเนา
ถูกต้อง)
(พร้อมลงนาม
รับรองสาเนา
ถูกต้อง)

-4๙.๒ เอกสารอื่นๆสาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

๑

คาขอจดทะเบียนพาณิชย์
(แบบ บทพ.)
หนังสือให้ความยินยอมให้
ใช้สถานที่ตงั้ สานักงานแห่ง
ใหญ่โดยให้เจ้าของร้านหรือ
เจ้าของกรรมสิทธิ์ลงนาม
และให้พยานลงชื่อรับรอง
อย่างน้อย ๑ คน
สาเนาทะเบียนบ้านที่แสดง
ให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอม
เป็นเจ้าบ้านหรือสาเนา
สัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความ
ยินยอมเป็นผู้เช่าหรือ
เอกสารสิทธิ์อย่างอื่นที่ผู้
เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็น
ผูใ้ ห้ความยินยอมพร้อมลง
นามรับรองสาเนาถูกต้อง
แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช้
ประกอบพาณิชยกิจและ
สถานที่สาคัญบริเวณ
ใกล้เคียงโดยสังเขปพร้อม
ลงนามรับรองเอกสาร
หนังสือมอบอานาจ(ถ้ามี)
พร้อมปิดอากรแสตมป์ ๑๐
บาท

๒

๓

๔

๕

หน่วยงาน
ภาครัฐผูอ้ อก
เอกสาร
กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า
-

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
๑

จานวน
เอกสาร
สาเนา
๐

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ฉบับ

-

๑

๐

ฉบับ

(กรณีผปู้ ระกอบ
พาณิชยกิจ

-

๐

๑

ฉบับ

(กรณีผปู้ ระกอบ
พาณิชยกิจมิได้
เป็นเจ้าบ้าน)

-

๑

๐

ฉบับ

-

-

๑

๐

ฉบับ

-
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รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

๖

สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้รับมอบ
อานาจ(ถ้ามี)พร้อมลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้อง
สาเนาหนังสืออนุญาตหรือ
หนังสือรับรองให้เป็นผู้
จาหน่ายหรือให้เช่าสินค้า
ดังกล่าวจากเจ้าของสิขสิทธิ์
ของสินค้าที่ขายหรือให้เช่า
หรือสาเนาใบเสร็จรับเงิน
ตามประมวลรัษากรหรือ
หลักฐานการซือ้ ขายจาก
ต่างประเทศพร้อมลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้อง

๗

๘

หนังสือชีแ้ จงข้อเท็จจริงของ
แหล่งที่มาของเงินทุนและ
หลักฐานแสดงจานวน
เงินทุนหรืออาจมาพบ
เจ้าหน้าที่เพื่อทาบันทึก
ถ้อยคาเกี่ยวกับข้อเท็จจริง
ของแหล่งที่มาของเงินทุน
พร้อมแสดงหลักฐานแสดง
จานวนเงินทุนก็ได้

หน่วยงาน
ภาครัฐผูอ้ อก
เอกสาร
กรมการ
ปกครอง

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
๐

จานวน
เอกสาร
สาเนา
๑

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ฉบับ

-

-

๐

๑

ฉบับ

-

๑

๐

ฉบับ

(ใช้ในกรณี
ประกอบพาณิชย
กิจการขายหรือ
ให้แผ่นซีดีแถบ
บันทึกวีดีทัศน์
แผ่นวีดิทัศน์แผ่น
วิดิทัศน์ดีวีดหี รือ
แผ่นวีดีทัศน์ระบบ
ดิจทิ ัลเฉพาะที่
เกี่ยวกับบการ
บันเทิง
(ใช้ในกรณี
ประกอบพาณิชย
กิจการค้าอัญมณี
หรือ
เครื่องประดับซึ่ง
ประดับด้วยอัญ
มณี)

-6๑๐. ค่าธรรมเนียม
๑. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน(คาขอละ) ๕๐ บาท
๒. ค่าธรรมเนียมคัดสาเนาเอกสาร (ชุดละ) ๓๐ บาท

